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Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19 • 6710 Esbjerg V.
E-mail: bgk@tiscali.dk • www.breinholtgaardgolfklub.dk

Klubbladet:
Ansvarsh./ Jakob Kristensen ........................40 29 47 55
redaktion: E-mail: jakob@golfonline.dk
Oplag: 1500 eks.
Produktion: Grafisk Trykcenter A/S .................76 10 91 10
  www.gte.dk ......................... Fax: 76 10 91 11
  E-mail: an@gte.dk + aj@gte.dk
  
Indlæg sendes til jakob@golfonline.dk eller afleveres i sek-
retariatet.

Telefoner:
Sekretariatet - e-mail: bgk@tiscali.dk ...............75 11 57 00
Fax ..............................................................75 11 55 12
Pro-shoppen ved Frank Atkinson ......................75 46 11 00
Fax: 76 13 12 07 – e-mail: frank.atkinson@golfstorepro.com
Restauranten .................................................75 11 57 55
Greenkeepere ................................................75 11 77 95

Bestyrelsen:
Hans Olav Olesen ...........................................75 15 60 27
Peter Skærbæk ..............................................75 13 22 11
Karin Thybo Olesen ........................................75 11 65 00
Peter Lykke-Kjeldsen ......................................75 11 77 43
Dorte Gladbjerg .............................................75 18 12 08
Bente Marie Vestergaard .................................75 11 76 60
Bodil Eskildsen ..............................................75 15 22 81

Administration:
Michael Klose, Golf Manager ............................75 11 57 00
Hardy Mathiasen, chefgreenkeeper  ...................75 14 47 61

Åbningstider:
Sekretariatet:
Mandag-fredag..........................................kl. 9.00 - 15.00
Onsdag dog til ................................................... kl. 16.00

Pro-shoppen:
Mandag-fredag........................................ kl. 09.00 - 18.00
Lørdag, søndag og helligdage ................... kl. 09.00 - 16.00
Match ..................................................... 1 time før start

Restaurant Breinholtgård:
Morten Thomsen .............................................. 75 11 57 55

Udvalgene
Begynderudvalg:
Formand:  Bodil Eskildsen 

75 15 22 81
Dieter W. Andersen
Jytte Bertelsen
Poul Erik Buhl
Jørgen Jepsen
Inge Skovbjerg
Erik Knudsen
Erik Søgaard Larsen
Jørn Schultz
Lene Thomasen
Anne-Grete Nielsen
Peer Sørensen
Benthe Egelund

Eliteudvalg:
Formand: Peter Lykke-Kjeldsen
 75 11 77 43
Kim Meyer
Jakob Gladbjerg
Lis Boe-Hansen
Torben Nyborg
Peter Meyer
Thorbjørn Pedersen
Børge Frøkjær

Juniorudvalg:
Formand: Dorte Gladbjerg
 75 18 12 08
Frank Atkinson
Kenneth Erlandsen
Thorbjørn Pedersen
Lise Johansen
Peter Laursen
Mariann Lindberg
Peter Meyer
Johan Kristensen
Hans Peter Pedersen

Sponsor og
matchkalender:
Formand: Peter Skjærbæk
 75 13 22 11
Børge Frøkjær

Matchudvalg:
Formand: Lennart Voss
Niels Erik Jensen
Aksel Olsen
Peter Skjærbæk

Sportsudvalg:
Formand: Kim Meyer
 75 27 23 52 
Peter Lykke-Kjeldsen
Dorte Gladbjerg
Peter Skjærbæk
(Hans Olav Olesen)

Baneudvalg:
Formand: Knud Erik Laursen
 75 15 22 01 
Frank Atkinson
Hardy Mathiasen
Hans Olav Olesen
Sisse Droob
Michael Klose

Restaurationsudvalg:
Formand: Børge Buul
 75 18 01 14 
Bente Vestergaard
Sisse Droob 
Michael Klose 
Hans Olav Olesen

Handicap komité: 
Formand: Peter Lykke-Kjeldsen
 75 11 77 43
Michael Klose

Ordens- og
regelsætudvalg:
Formand: Bent Erik Jensen
 75 12 36 69
Erik Knudsen
Vilhelm Larsen
Knud Erik Laursen
Bodil Eskildsen
Kim Meyer

Info-udvalg:
Formand: Jakob Kristensen
 40 29 47 55
Bente Vestergaard

Spil- og banekontrol:
Formand: Knud Erik Laursen
 75 15 22 01
Frank Atkinson 
samt en række frivillige hjælpere

Company Days:
Formand: Mogens H. Petersen
 75 15 60 01
H. P. Andersen
Børge Frøkjær
Lars Frikke
Hans-Jørgen Lassen

Klubber i klubben:
Formand: Henrik Mortensen
 75 13 52 83
John Nielsen
Michael Klose
Aksel Olsen
Jørgen Egholm

Deadline til 
næste nummer:
Deadline oplyses på hjemme-
siden og ved opslag i lobbyen.
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Forsidetekst: For andet hul i træk holer Danny Sejer på 18. hul et superput og 
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Nu er golfåret 2008 ved at gå på held – temperaturen falder, 
dagene bliver kortere, og vi må nøjes med at spille i dag-
timerne. Vi kan dog stadig nyde vores flotte bane klædt i 
efterårets skønne farver.

Eliten
Ja, det er helt vildt, men vi er den eneste klub i Danmark, 
som nu har både et damehold og et herrehold i Nykredit Eli-
tedivisionen! Et stort tillykke til vores elitespillere og alle, 
som er knyttet til disse hold!

Juniorer
Også vore juniorer har været flittige og ligger nu til at vinde 
pokalen i Ribe Amts Junior Tour. Tillykke til juniorerne og 
tak til hjælperne i denne afdeling!

Klubmesterskabet
Klubmesterskabet blev i år afviklet med deltagelse af 67 
spillere og efter en intens kamp blev vore nye klubmestre 
fundet. Tillykke til alle klubmestre år 2008! 
Samtidig siger vi tak til hjælperne, som sørgede for en god 
afvikling af spillet og ikke mindst til vores sponsor, Statoil 
ved Lars Johansen.

Næste år vil vi prøve, om vi kan få deltagerantallet op på de 
120 spillere, som der er plads til på banen. Det er ligeledes 
planen, at ”mid-age”- gruppen skal spille 36 huller lørdag 
og hulspil søndag. 

Banen sommeren 2008
Vi har vist ikke tidligere haft så flot en bane hen over hele 
sæsonen – gældende for alle 27 huller!
Tak for indsatsen til vore dygtige greenkeepere!

Baneservice og banekontrol
Dette udvalg er nu kommet godt i gang og så vidt det er 
muligt, køres der baneservice alle ugens 7 dage. Tag godt i 
mod de medlemmer, der har påtaget sig dette arbejde!

Problemer i 2008
Vi har i år brugt megen tid på indberetninger fra green keep-
ere, der har følt sig i fare, når de arbejder på banen. Ikke 
alle vore spillere viser det nødvendige hensyn til greenkee-
pernes arbejde. Vi vil gerne her præcisere, at personer, der 
arbejder på banen, skal kunne udføre dette arbejde, uden at 
de er i fare for at blive ramt af golfbolde. At enkelte per-
soner i vores store medlemsflok ikke har afsat den tid, der 
skal til, for at vise hensyn overfor andres sikkerhed, kan ikke 
accepteres, og vi vil opfordre disse personer til enten at 
afsætte lidt mere tid til spillet eller også at blive hjemme, 
hvis de har så travlt. 
Vi var fra starten af sæsonen ikke helt gearet til at behand-
le disse sager, men har nu opbygget et system, så vi hur-
tigt kan klare dem. Ved en episode forventes det, at begge 
parter laver en skriftlig indberetning, som så behandles 
hurtigst muligt. NB ting, man kommer i tanker om senere, 
kan vi ikke modtage. Vi vil derefter indkalde begge parter og 
høre deres mening, inden sagen afgøres.

Ifølge DGU´s regler kan der idømmes følgende straffe – alt 
efter grovheden: Skriftlig advarsel – karantæne – suspension 
og eventuelt eksklusion.

Til slut vil vi ønske alle vore medlemmer et efterår med 
skøn ne solskinsdage, hvor vi rigtigt kan nyde naturens 
farve spil under vores spil!

Hans Olav Olesen

Hans Olav Olesen

Bestyrelsen har ordet
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Så har efteråret meldt sin ankomst og dagene er allerede 
blevet mærkbart kortere. Selvom vi har fået en del regn på 
det sidste, har der heldigvis også været en del flotte golf-
dage. Men det er nu, at du skal rive de flotte dage ud af 
kalenderen og få spillet noget golf – for inden længe bliver 
det koldere, hurtigere mørkt – og mere vådt! 

Hvor er jeg stolt!
Og det kan du også rolig være! For klubben har netop skre-
vet dansk golfhistorie!
Breinholtgård har faktisk nogle af Danmarks bedste golf-
spillere, hvilket blev bevist lørdag den 13. september hvor 
vore elitespillere – både damerne og herrerne sikrede sig 
opryk ning til golfens superliga – Nykredit Elitedivisionen! 
En utrolig præstation der kun er set mage til to gange tid-
ligere. Så et stort tillykke til elitespillere, træner og ledere, 
der alle har ydet en stor indsats for, at dette kunne lykkes. 
Et resultat der uden tvivl vil give genlyd i hele den danske 
golfverden. Breinholtgård og Esbjerg er for alvor kommet på 
golf-landkortet!
Spillerne er ikke kommet sovende til dette fornemme resul-
tat. De har trænet, spillet og trænet igen og igen. Både 
trænere og ledere har brugt utallige frivillige timer for at 
skabe de optimale forhold for elitespillerne. Stor ros til dem. 
Men specielt én vil jeg fremhæve. Kim Meyer (holdkaptajn 
for herrerne) har virkelig tilført holdene format på det men-
tale plan og en selvtillid, der er nødvendig for at kunne 
begå sig på dette niveau. Der har været forskellige ”hygge-
aktiviteter”, som umiddelbart virker banale, men jeg tror at 
disse arrangementer har styrket sammenholdet – ikke kun på 
de enkelte hold, men også holdene imellem. Det har givet 
spillerne en mental styrke, såvel som selvtillid og tiltro til 
holdkammeraterne, hvilket har gjort, at de hele tiden har 
haft troen på, at det ville lykkedes – og vi ved jo, at golf 
spilles med det mellem ørerne. Så Kim – bliv ved med det 
ihærdige arbejde omkring eliten i Breinholtgård! 

Banen
Allerede nu skal vi tænke på hvilken stand banen skal have 
til næste år, hvilket Hardy og greenkeeperne er i fuld sving, 
så banen bliver af minimum samme høje kvalitet som i år. 
Du kan læse mere om dette i Hardys indlæg andet steds i 
bladet.
Banekontrollen – eller baneservice, som det nu hedder, er 
også kommet godt i gang. Knud Erik Laursen, baneudvalgs-
formand, har arbejdet hårdt på at få samlet og uddannet et 
kompetent hold, som nu kører hver eneste dag til glæde og 
gavn for alle medlemmer og gæster.

Begynderudvalget
Vi har i år budt ca. 60 begyndere velkommen i klubben og 
der er faktisk kun 3-5, der mangler de sidste prøver. Begyn-
derudvalget har igen i år ydet en stor indsats og afviklet et 
hav af begyndermatcher med flotte præmier og med ”regel 
Ib” der velvilligt har stillet sin viden til rådighed. Jeg vil 
gerne takke Begynderudvalget for deres flotte arbejde med 
at ”uddanne” de nye medlemmer, så alle er rustet til at 
spille og begå sig på den store bane! Samtidig velkommen 
til alle nye medlemmer, som jeg har fået god kontakt til.

Restauranten
Morten og hans team kører for fuld damp og har forrygende 
travlt. Som noget nyt holder Morten julefrokost seks week-
ender henover november og december. Det bliver en kæmpe 
stor julebuffet med traditionel julemad. Der er levende mu-
sik og herudover har Morten arrangeret bustransport ind til 
Esbjerg efter festen. 
Vælger du at holde julefrokosten derhjemme, så laver Mor-
ten gerne en julefrokost til ”ud af huset”, hvor du selv 
bestemmer prisen. Læs mere på www.golfjulefrokost.dk eller 
kontakt restauranten på telefon 75 11 57 55.

Med venlig hilsen 
Michael Klose
Golf Manager

Lisa Lindberg - en spiller vi vil se meget mere til i de kom-
mende år!

Michaels Hjørne
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Damerne gjorde det umulige…

Så nåede vi til sæsonens højdepunkt - oprykningsspil til 
Nykredit Elitedivisionen for damer. 

Vi tog til Rold Skov fredag middag for at prøvespille banen 
for anden gang. Vi synes, vi var rigtig godt rustet til match-
en mod Kalø Vig lørdag den 13. september 2008. 
Lørdag morgen var der spænding og gejst, for nu skulle vi 
vise, at vi var klar til match og sejr. 
Efter peptalk og kampråb var vi klar, der var ingen tvivl om, 
at viljen var stor. 
Vi spillede tre singler og én foursome om 9 point. Vi vandt 
alle singler, men tabte foursome med resultatet 6 - 3, vi var 
ikke til at skyde igennem.
Lis og Frank havde sørget for flotte sorte t-shirts med tekst: 
”Elitedivisionen - Here we come”. Iført disse t-shirts fik vi 
champagnen til at sprøjte ud over 18. green, hvilket smagte 
dejligt… 
En SMS om sejeren blev sendt afsted til “drengene” i Holste-
bro, og så gik turen ellers på tværs af Jylland til Holstebro, 
hvor vi var tilskuere og heppekor til herrernes sejr over 
Skive med 11 - 7. 
Ved hjemkomst til Breinholtgård var der igen champagne og 
træner, holdledere og eliteudvalgsformanden måtte en tur i 
søen ved hul 17. 
Der blev serveret lækker mad, som Morten fra restauranten 
havde arrangeret. Lækkert, tak for det. 
Vi piger vil gerne takke vores træner, caddies, supportere 
og ikke mindst vores meget engagerede holdleder Lis Boe-
Hansen. Lis har gjort et kæmpe stort arbejde igennem hele 

sæsonen, og vi håber, at dette fortsætter også i sæsonen 
2009, nu hvor Elitedivisionen kalder. 
Anne-Mette Wium og Lilli Frøkjær havde taget hele turen 
fra Esbjerg til Rold Skov for at støtte os, det var rigtig flot, 
”tak skal I have for det”. 
Vi vil også gerne takke klubben og Erhvervsklubben for 
støtten igennem sæsonen. Vi har fået noget rigtig flot tøj, 
som uanset hvor vi er kommet frem, er blevet rost og lagt 
mærke til. 

Tak for en god sæson
Pigerne på Eliteholdet 

Nye tider for dameholdet
Med sejren i 1. division 
vest er kravene til da-
merne i Breinholtgård 
virkelig skærpet. Næste 
år er damer nes førstehold 
i gruppe med dette års 
guldvindere fra SønderjyskE 
Eagles, bronzevinderne fra 
Asserbo og endelig Odense 
Golfklub. 
Mon ikke man i Sports- og 
eliteudvalget er ved at 
gøre sig nogle overvejelser 
over, hvad vi skal stille op 
mod disse frygtindgydende 
modstandere!
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Et vestjysk golfmirakel af historisk karakter – og et 
kæmpe løft til Esbjergområdet på golffronten. Esbjerg og 
omegn er i golfmæssig henseende med tilbage på aller-
højeste nationale niveau. 

For et par år siden blev der udgivet en bog med titlen ”Det 
danske golfmirakel”, der beskrev udviklingen på allerhøjeste 
niveau inden for golfsporten i Danmark, og hvorfor man i 
en sæson opnåede en fantastisk masse flotte resultater på 
europæisk og verdensplan. 
Et tilsvarende ”golfmirakel” kan på sin vis siges at være 
hændt lørdag 13. september 2008.
Breinholtgård Golf Klubs bedste dame- og herrehold vandt 
på dagen oprykningsspillet i deres respektive divisioner, og 
kvalificerede sig dermed til at skulle spille i Nykredit Elite-
divisionen – både for herrer og damer – i næste sæson.
Herreholdet havde efter grundspillet kvalificeret sig til op-
rykningsspil mod Skive Golf Klub. Matchen blev spillet på en 
af Danmarks flotteste baner i Holstebro Golfklub. Dette for-
hold kombineret med en ekstraordinær træningsindsats fra 
spillere og trænere, samt forberedelser fra lederside, gjorde 
at rammerne for denne match var perfekte.
Matchen blev særdeles spændende og tæt, og skulle vise 
sig at byde på golf af meget høj klasse fra begge holds 
spillere. Efter formiddagens tre foursomes var stillingen 
3-3. Breinholtgårds tredje foursome med brødrene Jacob og 
Rasmus Lykke-Kjeldsen vandt i sædvanlig overlegen stil 4/3 

over Skiveparret. Første foursome med Danny S. Jørgensen 
og Torben Nyborg var uheldige på et par puts og tabte 
deres match 2/0. I anden foursome med Johan Kristensen 
og Simon Madsen, vekslede føringen helt frem til 17. hul 
hvor Breinholtgårdparret var 1 up. På sidste hul havde de 
et uheldigt indspil, og spillerne fra Skive kunne udligne og 
matchen blev delt.
Under frokosten modtog herreholdet melding om, at damer-
ne havde slået Kalø Golf Club i Rold Skov, og dermed var 
rykket op i Elitedivisionen. Denne information skærpede 
motivationen yderligere hos herrerne inden eftermiddagens 
singler. 
Efter ni huller var Breinholtgård oppe i alle seks singler. Det 
skal i denne sammenhæng fremhæves at 6. singlen Torben 
Nyborg efter at have været nede med fire huller, nappede 
fem huller i streg, og var én op. Generelt var matcherne 
meget lige, men fra og med 15. hul begyndte spændingen 
som altid at stige. Desværre tabte både Torben og Simon 
deres matcher knebent på henholdsvis 16. og 18. hul. Brein-
holtgård skulle nu vinde de resterende fire matcher, eller 
som minimum have tre sejre og en delt match for at vinde 
match en og undgå omspil.
3. single Rasmus Lykke Kjeldsen vandt sin match sikkert 3/2 
– han var dormie 5, men slappede lidt af på de sidste huller.
Kort derefter lukkede Danny S. Jørgensen sin match lige så 
sikkert med 4/3.

Fortsættes…

Breinholtgård Golf Klub tilbage i Elitedivisionen

Sejren er i hus og spillerene, samt caddies er klar til fest.
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Spændingen steg da 4. singlen Johan Kristensen var én 
op efter 16. hul. På 17. hul (par 3) sendte Johan sit drive 
langt til højre og kom først på green i tre og dermed uden 
chance for gevinst. Dette betød at matchen igen var helt 
åben. Skivespilleren sendte sit drive ud midt i fairway, me-
dens Johan valgte en mere utraditionel rute – nu i venstre 
side, men dog længere end skivespilleren. Modstanderen 
kom i andetslaget kun lige på green, medens Johan fra 
rough sendte sin bold de 110 meter ind til tre meter fra fla-
get. Skivespilleren missede sit birdieput og nu var det op til 
Johan at lukke matchen. Efter flere overvejelser og stude-
ring af puttet fra begge sider holede han og vandt 1/0. 

Det var tre vundne matcher til Breinholtgård og de var nu 
foran 9-7. Der manglede dermed kun ét point for at nå 
de magiske 10 point for at kunne erklæres som vinder af 
match en. 1. single Jacob Lykke-Kjeldsen, der på det seneste 
har vist super form på Kaupthing Tour, var i sin single oppe 
imod den tidligere Europatourspiller Knud Storgaard. Denne 
match blev spillet på et meget højt niveau, krydret med hul-
spillets taktiske nerve. Blandt andet delte de to spillere tre 
huller i træk på birdie! Efter 12 huller var Jacob oppe med 
to. Denne stilling holdt frem til og med 16. hul, hvorfor 
Breinholtgårds spillere og de mange supportere kunne kon-
statere at denne match nu som minimum ville blive delt og 

det afgørende point for sejren var ”i skabet”. På 17. hul slog 
Jacob op til fire meter fra hullet, hvorimod Knud Storgaard 
”valgte” at slå over green og ud i roughen. Knud Storgaards 
indspil var flot, men resultatet mindre godt. Herefter tog 
Knud Storgaard hatten af og takkede for matchen. Jacob 
kunne erklæres som vinder 3-1. Det var Jacobs første sejr i 
single i denne sæson, men hvilken skalp at få!

Sejren var i hus, og Breinholtgårds herrer kunne trække 
sejrspoloerne over hovedet og begynde oprykningsfesten. 
En fest der efter forudgående hårdt arbejde i form af mange 
timer på træningsbanerne og super resultater i grundspillet 
i høj grad var velfortjent. 
Breinholtgård Golf Klubs damehold spillede som anført 
ovenfor oprykningsmatch imod Kalø Golf Club på Rold Skov 
Golfbane. Foursome bestående af Pernille Porsholdt Dam og 
Dorthe Lykke-Kjeldsen blev desværre tabt, hvorfor holdet 
måtte sætte deres lid til singlerne. De tre singler bestående 
af Lisa Lindberg, Min Guldberg-Hansen og Laura Boe-Hansen 
blev alle vundet i overlegen stil med hhv. 4-2 og 5-2, hvor-
for matchen samlet blev vundet 6 – 3. Et super resultat 

Eftermiddagens tre sikre vindere: Danny Sejer, Rasmus Lykke-Kjeldsen og Jacob Lykke-Kjeldsen.

Johan sænker det afgørende put på 18. hul.

Knud Storgaard samler bolden op og giver Jacob matchen på 
17. green.

03•20088



ES
BJ

ER
G

 TØMRER- & SNEDKERFIRMA

Kvaglundvej 80, 6705 Esbjerg Ø.
Telefon 75 14 00 88 - Telefax 75 14 09 42

ES
BJ

ER
G

 TØMRER- & SNEDKERFIRMA

Kvaglundvej 80, 6705 Esbjerg Ø.
Telefax 75 14 09 42                Telefon 75 14 00 88
info@erikandersenesbjerg.dk   www.erikandersenesbjerg.dk

TØMRER-& SNEDKER-ARBEJDE
• VINDUER
• DØRE
• TAG
• UDHÆNG
• GAVLE
• ISOLERING
• PLANKEVÆRK

- vi laver 
 det hele
- inde og ude 
- stort som småt
- og ALT i reno-

veringsarbejde

• CARPORT
• LOFTER
• GULVE
•  INDVENDIGT 

SNEDKER- 
ARBEJDE

Torvegade 34, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 87 22, Fax 75 12 83 63
E-mail: esbjerg@punkt1.dk

for pigerne, der efter sejren kunne drikke den velfortjente 
sejrschampagne og iklæde sig sejrspoloerne sponseret af 
”Golfstore Breinholtgård”. 
En stor tak og tillykke til spillere, ledere og ikke mindst 
Breinholtgård Erhvervsklub, hvis støtte overfor eliten be-
stemt har været og fortsat vil være afgørende for Brein-
holtgård muligheder for opretholdelse af status som Elite-
divisionsklub. Tak til ”Børges Busservice” der sikrede sup-
porterstøtte under matchen, og ligeledes tak til ”Europcar” 
der sikrede at spillere og ledere kom sikkert både til og fra 
Holstebro.
Vore spillere – både herrer og damer – har præsteret et 
”vestjysk golfmirakel”, og ultimativt placeret Esbjergområ-
det meget tydeligt på golfdanmarkskortet. Det er stort det 
her! Ikke kun fordi Breinholtgård dermed er blot den tredje 
klub i Danmarks golfhistorie, der har et hold i hver af de 
to Elitedivisioner samtidigt. Men også fordi den struktur og 
model der ligger til grund for resultaterne, bestemt viser sig 
at være realistisk og giver de forventede resultater. Brein-
holtgårds velfungerende Erhvervsklub får nu travlt med at 
sikre det økonomiske fundament for en forbliven i Nykredit 
Elitedivisionen og fortsat positiv udvikling af og for de 
mange juniorer, der både er og vil komme til Breinholtgård. 
En spændende fremtid for golfen i Sydvestjylland forestår. 
Breinholtgård håber og ser frem til, at der vil være mange 
som vil være en del af denne fremtid!
I 2009 kommer herrerne i pulje med Holstebro, Aalborg og 
Gyttegård - alle gamle kendinge, som også var modstan-
derne da vi sidst var i Nykredit Elitedivisionen for kun ét år 
siden!

Kim Meyer
Holdkaptajn

Da sejren var i hus kom det helt store smil frem hos holdkap-
tajn Kim Meyer og eliteformand Peter Lykke-Kjeldsen.
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Klubmestrene 2008 fra venstre: Mathias Gladbjerg, Rasmus Lykke-Kjeldsen, Laura Boe-Hansen, Anne-Mette Thoft Wium, Ib Olsen, 
Pauli Birkelund og Peter Lykke-Kjeldsen.

Klubmesterskaberne 2008
Årets klubmesterskaber blev afviklet i høj sol, og der 
blev scoret nogle fine runder. Noget skuffende deltog 
kun 67 spillere, men allerede nu er der planer om, at in-
teressen for næste års mesterskab skal skærpes.

Weekenden den 30.-31. august stod i klubmesterskabernes 
tegn, og for juniorer, damer og herrer var lørdagen afsat til 
36 hullers slagspil fra henholdsvis hvid og blå tee. 
Hos pigerne stillede der kun to op - Laura Boe-Hansen og 
Lisa Lindberg, så det var tæt på, at dette mesterskab helt 
skulle udgå. I sidste øjeblik blev det besluttet at pigerne 
også skulle spille om et mesterskab - ellers ville der nok 
også i mange år frem være en tom plads under piger på 
tavlen i restauranten. Juniormesterskabet blev spillet over 
36 huller og her vandt Laura sikkert med runder i 82 og 77 
slag.

Hos drengene deltog syv spillere og her skal det nævnes at 
kun 10-årige Lasse Boye viste stor sportsmanship, ved at stil-
le op og gennemføre de 36 huller i 224 slag - fra hvid tee!!!

Vinder hos drengene blev Mathias Gladbjerg, som i kraft af 
en flot anden runde i 77 slag sejrede sikkert med otte slag 
ned til Mikkel Meyer Hansen. På tredjepladsen kom Andreas 
Nordahl Jensen, som havde en dårlig anden runde i 87 slag. 
Efter 27 spillede huller var Frederik Wehner helt fremme på 
andenpladsen efter Mathias, men katastrofale 46 slag på de 
sidste ni huller sendte Frederik ned på 4. pladsen.

<< Der er langt til fairway fra hvid tee for 10-årige Lasse Boye.

Mathias Gladbjerg på vej mod sit første juniormesterskab.
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Hos damer og herrer var lørdagens 36 hullers slagspil kun 
den indledende manøvre inden søndagens hulspilsmester-
skab. 
Hos damerne sejrede Laura Boe-Hansen sikkert og overra-
skelsen hér, var at Dorthe Lykke-Kjeldsen kunne sætte sig 
på andenpladsen foran Min Guldberg-Hansen og unge Lisa 
Lindberg. Kun seks damer stillede op (heraf to juniorer), 
hvilket må siges at være meget skuffende for en klub, som 
nu spiller  i Elitedivisionen. Det var som om mesterskabet 
var fordelt på forhånd, for ingen af damerne imponerede i 
denne weekend. Det gjorde de til gengæld forleden, så bare 
de viser kræfterne udad til, så er det OK!
Resultatet blev, at Laura, Dorthe, Min og Lisa gik videre til 
søndagens hulspil.

For første gang var der hos herrerne deltagelse af klubbens 
professionelle spillere, og man må sige, de er velkomne til 
at deltage, så længe de er så beskedne som tilfældet var. 
Kun fuldtidsprofessionelle Jacob Lykke-Kjeldsen levede no-
genlunde op til forventningerne - måske ikke i slagspilskva-
lifikationen, men dog i hulspil.
Dagens to positive oplevelser var først og fremmest, at Ras-
mus Lykke-Kjeldsen lagde ud med en runde i 69 slag (-2) og 
det oven i købet efter bogey på både første og tredje hul! 
Birdies på 6., 12., 13. og 16. hul bragte scoren til to under 
par, flot! Rasmus kunne i anden runde slappe mere af og 
nøjes med en runde i 74 slag, hvilket dog stadig var en tan-
gering af mesterskabernes næstbedste runde. 
Simon Madsen var dagens anden store oplevelse, idet han 
besatte andenpladsen i kvalifikationen efter stabile runder i 
75 og 74 slag. 
Sidste mand, som klarede sig videre til søndagens hulspil var 
Thomas Jørgensen, der i elitesammenhæng er noget ano-
nym, men han gjorde det godt denne lørdag.
Resultatet af kvalifikationen blev at Rasmus søndag skulle 
møde Thomas i den ene hulspilsmatch, medens Simon fik 
fornøjelsen af Jacob.
Når vi ser på mid age og seniorrækkerne, så synes interes-
sen for deltagelse meget større. 13 mid-age herrer og hele 
15 seniorer deltog i dette års mesterskab, måske interessen 
for mid-age ville være en tand større, hvis de obligatoriske 
36 huller blev afviklet på én dag, så man ikke skulle sætte 
en hel weekend af til et mesterskab. Nå, men åbenbart er 
der nye tiltag på vej!

Hos mid age damer var Anne-Mette Thoft Wium helt suve-
ræn og sejrede med hele 21 slag til Lilli Frøkjær.
Efter lørdagens 18 huller var der intet der tydede på, at Pe-
ter Lykke-Kjeldsen skulle blive mester - men søndagen bød 
på en superrunde i 77 slag, og Peter distancerede konkur-
renterne med 11 slag. På andenpladsen kom Brian Jensen, 
som ellers lå lige med Peter efter 18 huller. Klubbens golf 
manager Michael Klose havde søndag den næstbedste runde 
i 82 slag og avancerede til tredjepladsen.

Hos senior herrer og veteraner var der kamp om pladserne 
lige til det sidste. Hele tre seniorherrer lå i samme score 
(+30) efter de 36 huller, men Ib Olsen havde bedste sidste 
runde og kunne kåres som vinder foran den forsvarende me-
ster Lars O. Hansen og Anker Ankersø. 
Veteranerne Pauli Birkelund og Poul Erik Buhl havde begge 
brugt 182 slag for de 36 huller, men her var Pauli bedst på 
de sidste huller og kan nu kalde sig veteranmester 2008.
Søndag formiddags semifinaler i hulspil gav favoritsejre til 
alle - Laura vandt over Lisa, Min over Dorthe. Hos herrerne 
vandt Rasmus og Jacob sikkert over henholdsvis Thomas og 
Simon. 
Finalerne stod nu mellem Laura Boe-Hansen og Min Guld-
berg-Hansen på damesiden og mellem brødrene Rasmus og 
Jacob Lykke-Kjeldsen hos herrerne. 
I damematchen var Laura suveræn og vandt de første otte 
huller over Min, som dog fik birdie og gevinst på niende 
hul. Min vandt også 10. hul, men da Laura efterfølgende 
vandt 11. og 12. hul, så var det mesterskab i hus.
Hos herrerne var der spænding til det sidste - eller længere 
end det, for matchen gik helt til 19. hul inden der blev fun-
det en vinder! Da spillerne kom til 18. hul var Jacob én ned 
og med ryggen mod væggen var han millimeter fra at score 
hole in one. Han fik sin birdie og kunne bringe matchen 
videre. Desværre måtte han kapitulere på næste hul og for 
andet år i træk gratulere sin talentfulde lillebror med me-
sterskabet 2008.

Jakob Kristensen

Resultater og stillinger på side 26…

Dorthe Lykke-Kjeldsen viste god moral ved damernes mester-
skab.

Rasmus Lykke-Kjeldsen under lørdagens anden runde.
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Breinholtgård Golf Center - set fra luften
Klubbladet har modtaget ovenstående luftfotos fra Helge Knudsen. Helge er 
flyveleder i Naviair, (et selskab under Transportministeriet) - og p.t. udlejet 
til Tårnet i Esbjerg lufthavn. Hans fritidsfornøjelser omfatter blandt andet og 
vel ikke uventet: Flyvning, foto, og nu også golf. 
Helge fortæller at hans største personlige fejltagelse indtil nu var, at han 
ikke hoppede på “Golfvognen” som 20-årig. Men har dog siden frigivelsen i 
august 2007, med hårdt slid, fået arbejdet sig ned i hcp 24,8. 
Han har over de sidste 30 år - i privat regi - foretaget utallige og fornøjelige 
ture over det ganske land og bragt den flotte udsigt med ned på billeder til 
såvel private, som offentlige erhvervsvirksomheder.
Nærværende billeder blev optaget i sensommeren 2005 og er her i sommeren 
2008 opdateret med en ny større serie.
- Enhver golfbane, jeg passerer “en-route” bliver nøje studeret, og med et 
godt oversigtsfoto er det en fornøjelse at sidde og lege med sin egen “bane-
guide”.
Danmark er velforsynet med baner, og her i vores lille vestjyske hjørne kan 
mit blik - fra en god højde - fange ikke færre end 5, nemlig: Kaj Lykke, 
Breinholtgård, Esbjerg, Varde og Blåvandshuk, fortæller Helge til Klubbladet.

Jakob Kristensen

03•2008 13



03•200814

Company Day
Fredag den 1. august kl. 7.45 mødte 128 veloplagte 
golf spillere op på Breinholtgårds anlæg for at spille den 
efterhånden traditionsrige Company Day.
Company Day – der er en invitationsmatch med venteliste 
– er til nu gennemført 16 gange (første fredag i august) i 
klubbens historie og de deltagende hold er primært aktive 
erhvervsdrivende. Formålet med matchens afholdelse er at 
skabe dels et økonomisk bidrag til ungdommen i Breinholt-
gård Golf Klub, dels en hyggedag for deltagerne.
Spillerne blev modtaget af matchkommiteen (Lars, Hans Jør-
gen, Mogens, Børge og Hans Peter), hvorefter de gik til et 
veldækket morgenbord.

Efter velkomst og morgenmad startede matchen præcis kl. 
9.00. Her ses et par deltagere fra Team Steelcon på vej mod 
Skovens hul 1 og efter deltagerne på holdet, synes drivet at 
være OK!

Udover de 30 hold med primært mandlige spillere deltog to 
”rene” pigehold, nemlig ”Val-/Trætøserne” (Ingeborg, Jette, 
Karen og Pernille), her på hul 9 og ”The Wild Ones” (Karin, 
Dolly, Lis og Alice), her foran bagrummet. 

Som det fremgår af billeder-
ne var vejret rimeligt og 
der var mulighed for at se 
solformørkelse mellem kl. 
10.35 og 12.31. 
Til dagen var der opstillet 
telte med forplejning på 
Skovens hul 6 og Slettens 
hul 7, ligesom John kørte 

en bil rundt med friske forsyninger (øl, vand, bananer og 
chokolade).
På alle hold blev kæmpet bravt for at komme i præmieræk-
ken.

Vores pro - Frank Atkinson – havde udover at være storspon-
sor opstillet et telt på teestedet ved slettens hul 4, hvor 
alle deltagere fik udleveret en banan og et bananetui - tak 
for det! Team ”Hit & Hope” - med etuiet (Ib, Marianne, HP 
og Karen).

Efter knap 5 timers holdspil vendte spillerne tilbage til klub-
huset (på billederne: Henning, Britta og Danny)



Deres håndværksguldsmed
Deres pokal leverandør, også til Breinholtgård Golf Klub.
Små pokaler og store pokaler, til alle klubber i klubben.
Vi graverer alle pokaler.

Flere brillianter i fruens alliancering, spørg fagmanden.

Fagmanden er Henrik Nielsen, Guldsmedien.
Håndværksmæssigt korrekt arbejde til aftalt tid og pris.

Deres håndværks Guldsmed
KIRKEGADE 18 · 6700 ESBJERG · TLF. 75 12 88 25

www.guldsmedien.dk
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og herefter er det tid til at checke scorekortene og vi ser 
QA-Consulting (Teis) og Esvagt (Peter, Bjarne og Morten) i 
fuld sving hermed.

Bo Bedre holdet ses her ved rækværket, hvor John får en 
cigar, mens QA-Consulting holdet nyder en øl efter strabad-
serne.

Efter et bad er deltagerne herefter klar til en god frokost 
med øl og brændevin. Som det ses af gavebordet er der tale 
om mange og flotte præmier. Der er således præmier til alle 
par 3-huller, længste drive, præmier individuelt til nr. 1-4 i 
en A-række og en B-række samt ikke mindst holdpræmier til 
de 18 bedste hold (ud af 32 hold).

Resultatet af matchen blev som følger:

Holdturnering
1. Bent Pedersen A/S (114 p) v/Bent Pedersen, Peter Riis, 

Jens A. Madsen og Erling Jacobsen
2. Finn Hansen A/S (113 p) v/ Finn Hansen, Per L. Hansen, 

Egon Nielsen og Vilhelm Larsen
3. Mark Modetøj (112 p) v/ Mark Fialla, Lars Fialla, Holger 

Jørgensen og Laurids Jørgensen.

Individuelt
1. A-rækken: Teis Kristensen  ...................................  39
 B-rækken: Allan K. Jacobsen  ...............................  37
2. A-rækken: Niels Pedersen  ....................................  39
 B-rækken: Henning B. Nielsen  ..............................  37
3. A-rækken: Anne-Mette Wium ................................  37
 B-rækken: Karen Frederiksen  ................................  37
4. A-rækken: Kaj Kirk  .............................................  37
 B-rækken: John Jørgensen  ..................................  35

Nærmest flaget
Skoven 5: Dan Jensen  .......................................  2,09 m
Skoven 8: Dorthe Lykke-Kjeldsen  .........................  0,47 m
Sletten 4: Jan Boye  ..........................................  3,88 m
Sletten 6: Lars Fialla  .........................................  3,08 m
Sletten 9: Mikael Nielsen  ...................................  1,84 m

Længste drive
Damer: Anne-Mette Wium
Herrer: Morten Andersen

Præmieoverrækkelsen blev 
forestået af H.P. Andersen 
og Lars Frikke – desværre 
kom der på grund af tekniske 
vanskeligheder kun et ”knips 
i kassen”. Vi ser her Anne-
Mette Wium modtage præmie 
for længste drive for damer.

Vi siger tak til sponsorerne ved Company Day, det var 
følgen de:
A/S Erik Andersen • Den Jyske Sparekasse • Mr. Svanholm 
Baker Oil Tools • Dieter W Andersen aps • Carl Backs A/S • 
Bravo Tours • Ingvard Christensen • Bent Pedersen A/S •
Esbjerg Skind & Pels • Nordea • Bo Bedre • Ese-Holding A/S 
Nykredit • Bo Tjek • Esvagt A/S • Golf Store Breinholtgård
Brdr. Færgemann • Finn Hansen A/S • QA-Consulting A/S • 
BMH-Vest • Frøkjær Vin • Skorstensbygger Aa • Restaurant 
Breinholtgård • Grafisk Trykcenter A/S • Jill & Joy A/S •
Slagter Theilgaard • Danske Bank • Dat-Schaub A.m.b.A. •
KG Hansen & Sønner A/S • Steelcon Chimney A/S • MARK 
Modetøj • KD-selskaberne • Steff Byg • Deloitte & Touche •
Sydbank.

Tilbage er kun at takke alle frivillige hjælpere samt perso-
nalet for en god indsats – på gensyn til Company Day 2009 
- fredag den 7. august.

På udvalgets vegne
Mogens Heyk Petersen
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Tillykke til alle frigivne spillere 2008. Det har været dejligt 
og givende at deltage i begynderarbejdet. Begynderudvalg-
ets målsætning er, at nye spillere skal blive gode golfspillere 
med høj etikette, og at de skal føle sig velkomne i klubben 
og på anlægget.
Breinholtgård Golf Klub har i år optaget ca. 65 nye medlem-
mer, som alle har været gennem begynderprogrammet. Der-
til kommer nye juniorer og medlemmer, som er overflyttet 
fra andre klubber. Der er fortsat venteliste, og det afhænger 
af det opgjorte medlemstal primo 2009, hvor mange nye 
medlemmer der optages til næste år. Breinholtgård Golf 
Center – altså ikke klubben – lancerer nogle nye tilbud til 
ventelistemedlemmer, men det ligger uden for Begynderud-
valgets regi.
Begynderpakken består af 7 individuelle træningslektioner 
og to fælleslektioner, introduktion til par-3 banen, teori-
undervisning og prøve i golfregler plus selve prøveforløbet, 
i alt et 3 måneders forløb, hvor træningsfaciliteter og par 
3-bane står til rådighed. Efter at alle prøver er bestået, er 
man frigivet til spil på stor bane og erhverver bagmærke og 
DGU kort. Samtidig tildeles man et starthandicap, som max. 
er 48 for herrer og 50 for damer – svarende til 54/53 slag 
på de respektive sløjfer. Nogle spillere har spillet sig til et 
lavere handicap i de 2 obligatoriske Onsdagsmatcher, hvis 
de har opnået over 18 points.

VESTJYSK BANKs ONSDAGSMATCH over 9 huller er - ud over 
at være en del af prøveforløbet – en klubmatch, som er 
åben for alle klubbens medlemmer og gæstespillere. Den 
gennemsnitlige deltagelse har i år været på 55 spillere, og 

der er præmier i 3 rækker. Gæstespillere betaler ½ greenfee 
+ matchfee.
Vore sponsorer og lejlighedsvise præmieydere gør det muligt 
at uddele præmier til mindst 1/3 af matchdeltagerne. Ved 
afslutningsmatchen den 27. august var der præmie til alle 
deltagere. Det er en rar fornemmelse, at lege den gode fe på 
andres bekostning, og jeg ved at det er meget opmuntrende 
som ny at komme hjem med en gevinst, lige meget om den 
er vundet ved spil eller ved lodtrækning.
Jeg vil gerne sige tak til trofaste holdkaptajner, til Ib Olsen 
som besvarer regelspørgsmål i forbindelse med matchen, til 
Begynderudvalgets medlemmer som med flid og entusiasme 
møder op og hjælper begynderspillerne, til banekontrollen 
for baneservice, til regelundervisere, til trænerne, Michael 
Klose og restauranten for et humørfyldt og overbærende 
samarbejde. Tak også til greenkeeperne, der altid optræder 
venligt og kompetent og er lydhøre over for vore forslag. Alt 
i alt synes vi, at vi har haft en god sæson, som har været 
knap så hektisk som tidligere år.
Den 10. september holder Begynderudvalget evalueringsmø-
de for sæson 2008. Vi vil drøfte nye tiltag, evt. ændringer i 
forløbet, teoriundervisningen til næste år mm. Vi er lydhøre 
over for forslag og ideer fra både nye og gamle medlemmer. 
Jeg er lettest at kontakte pr. telefon 7515 2281.
Tak for sæson 2008. Nyd den gode sport og naturen på golf-
banen. Spil efter reglerne og overhold klubbens forskrifter, 
pas på banen og greenkeeperne. Hvis dette krydres med 
venlighed og god opførsel, får vi alle gode oplevelser.

Bodil Eskildsen
Begynderudvalget

Begynderudvalgets sæsonafslutning 2008

En pro takker af…
Efter fire år som henholdsvis trænerelev og pro-assistent i 
Breinholtgård Golf Klub, søger Johan Kristensen nu mod nye 
fairways.
- Lige siden jeg startede i klubben, er jeg blev godt modta-
get, og i de fire år der er gået, har jeg mødt mange flinke 
og positive mennesker, fortæller Johan. 
- Jeg har i år stået for juniortræningen og synes selv, jeg 
har givet mange af vore juniorer en god start på deres 
golfliv. Jeg håber, de en dag vil være at finde på klubbens 
første hold eller måske på landsholdet!
Johan er nu flyttet tilbage til sit elskede Fyn og har fundet 
en lejlighed i Odense. Sidste arbejdsdag hos Frank og Janet 
er den 30. september, og han er allerede i gang med at søge 
nyt job på fyn.
- Jeg vil her gerne takke alle, som jeg har lært at kende 
i Breinholtgård Golfklub, tak til mine holdkammerater på 
elite holdet, en stor tak til Erhvervsklubben, som i år støt-
tede mig i forbindelse med deltagelse på ECCO Tour og 
Kaupthing Tour.
Selvfølgelig skal der også lyde en stor tak til Klaus, Frank og 

Janet for fire lærerige år og et godt samarbejde. Og i bedste 
vindertalestil: Tak til restauranten for maden og til green-
keeperne for en flot bane!
Johan er 23 år og har i år som den eneste på eliteholdet 
vundet alle sine singler! Klubbladet ønsker Johan al held og 
lykke i fremtiden.
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Indehaverne af STATOIL SERVICE CENTER på Sædding Ring-
vej, Evelyn og Lars Johansen, valgte i 2008 at donere ca. 
80.000,- kr. til junior- og ungdomsarbejdet i Breinholtgård 
Golf Klub. Denne donation har betydet, at der har været 
mulighed for mange tiltag for juniorerne og nedenfor er der 
nævnt nogle af disse tiltag:

STATOIL OPEN
Er en månedlig match, hvor der spilles om POKALER i 3 ræk-
ker. Den glade vinder får denne pokal med hjem en måned 
ad gangen. Desuden er der fine præmier til de første 3 spil-
lere i hver række.  Efter matchen er der social hygge for 
samtlige deltagere. Der er fælles aftensmad og der hygges i 
klublokalet.

Talentkurser
DGU afholder disse kurser og det foregår som regel i Svend-
borg. Der er forskellige kategorier og i alt fire kurser for 
juniorerne. Afhængig af alder og handicap kan der søges om 
optagelse på disse. På kurserne er der både teknisk træning, 
mental træning, golf spil/ strategi, gennemgang af golf-
regler og matcher samt lære om ernæring og fysiske tests. 
De afholdes over en weekend og Talent 4 kurset som er det 
afsluttende bliver afholdt over fire dage i sommerferien.  

Ranglisteturneringer
Her deltager vores juniorer med de laveste handicap. Turne-
ringerne spilles som slagspil over 36 huller (eller 54 huller 
hvor man skal klare cuttet). De er inddelt i forskellige kate-
gorier og spilles over hele Danmark. Juniorerne får i disse 
turneringer meget erfaring og lærer utroligt meget. Brein-
holtgård Golf Klub har i 2008 haft vindere og en del top-10 
placeringer. Juniorerne får point og der er en gennemgående 
rangliste nøjagtig som hos de voksne og de professionelle.

Sociale sammenkomster
Video aften - venindedag - boldopsamling i søerne - fælles-
spisning - åbent hus arrangementer - vennematcher og lign.    

Ekstra intern træningspas
Udover de faste trænings tider kan juniorerne �booke� eks-
tra individuel træning hos vores Pro-trænere.

Esktern træning
Den 28. september drager fire juniorer til Skjoldenæsholm 
Golfklub. De er blevet inviteret af Dansk Junior Golf Aka-
demi som bla. har et samarbejde med DGU. DJGA er stiftet 
af to trænere, der begge et tilknyttet Nyholm Golf Academy. 
Projektet kører på tredje år og der oprettes i år 4-7 regions-
hold med de mest motiverende og talentfulde juniorer. Her 
skal der undervises mere kontinuerligt og intensivt, end det 
synes muligt som almindeligt juniormedlem. Formålet er at 
de bliver bedre fysisk, teknisk og mentalt samt at få evnen 
til at planlægge, udføre og evaluere egen træning. Desuden 
trænes disse spillere mod at kunne indgå i DGU’s lands-
holdstrupper.

Såfremt vi i Breinholtgård Golf Klub får spillere med i Dansk 
Junior Golf Akademi, kan vi på nuværende tidspunkt glæde 
os over, at Evelyn og Lars Johansen fra STATOIL SERVICE 
CENTER også i 2009 vil glæde vores Juniorafdeling med en 
donation af økonomiske midler, som gør at vi på sigt måske 
får en (eller flere) danske landsholdsspillere med i truppen.
Denne donation fra STATOIL gør, at vi kan gøre en forskel for 
alle spillere i juniorafdelingen og det er vi meget taknem-
melige for.

På Juniorudvalgets vegne
Dorte Gladbjerg

Stor økonomisk  
indsprøjtning til junior-  
og ungdoms arbejdet i 
Breinholtgård Golf Klub

Evelyn og Lars Johansen fanget  
en travl eftermiddag uden  

for tanken på Sædding Ringvej.



03•200818

Junior sommerlejr
Tirsdag d. 22. juli til onsdag d. 23. juli afholdte Klaus og 
undertegnede en sommer-/træningslejr for Breinholtgårds 
juniorer. Dette var et tilbud for de juniorer, som havde lyst 
til to dage med masser af golf, sjov og hygge. Der var i alt 
12, der tilmeldte sig - ti drenge og to piger.
Sommerlejren startede tirsdag formiddag med lidt informa-
tion om de to dage. Herefter begav vi os ned på indspilsom-
rådet og puttinggreen, hvor juniorerne skulle dyste i ”DGU 
Short Game Test”. Testen består af én del med putting og en 
anden del med forskellige former for indspil – chip, pitch, 
lob og bunkerslag. Vinderen af testen blev suverænt Kevin 
Svarrer, som blandt andet holede to indspil.

Efter ”Club Sandwichen” var spist, bestod den første del 
af eftermiddagen med putteundervisning samt opmåling af 
slaglængder. Til puttningen gjorde vi brug af Erhvervsklub-
bens puttecomputer, og på den fik alle juniorerne mulighed 
for at se, hvad der skulle forbedres.
Opmålingen af slaglængder stod Klaus for. Her havde vi lånt 
Dannys TrackMan, og det var meget populært blandt drenge-
ne – så kunne de konkurrere i, hvem der slog længst.
Før aftensmaden blev Breinholtgård juniormesterskab i put-
ting afholdt. Vinderen blev Jacob Gammelgaard, som i fina-
len vandt over Anders Møller-Jensen. Jacob fik dermed lov 
til at få et ekstra stykke af Jette Selvejers fantastiske kage, 
som hun havde bagt til lejligheden. 
Da lasagnen var spist, blev teltene sat op ovre i skoven ved 
greenkeeperne. Her efter var det tid til Cross Country (el-
ler på jysk kaldet ”vildmand”) på par-3 banen. Vildmand er, 
hvor man spiller fra et huls teested til et andet huls green. 
Det sidste programsatte punkt den dag var en overraskelse, 

som var ”Breinholtgårdsmesterskabet i køllekastning”. Her 
var det igen Kevin Svarrer, der trak sig sejrrigt ud af denne 
disciplin. Han slyngede 6-jernet ud på hele 64 meter! For 
pigerne var det Astrid Boe-Hansen, der vandt med 21 meter.
Klokken var nu blevet 22.30, men ungerne var stadig fulde 
af energi – så det blev også til halvanden times Krone-
gemme på driving range og Ådalen. Ved midnat blev de så 
”lagt” i seng.
Onsdag startede tidligt med et bad over i greenkeepernes 
omklædningsrum, som Hardy havde stillet til rådighed.
Kl. 7.15 blev juniorerne så sendt ud på Skoven, hvor de blev 
delt op i fire hold, som så spillede Texas Scramble. Efter de 
ni huller stod den på kortspilstræning resten af formiddag-
en.

Eftermiddagen sluttede med lidt sjov, hvor juniorerne skulle 
lave alle mulige forskellige ”trick shots”. Der blev slået 
slag med lange køller, tunge køller og korte køller (se bil-
lederne).
Som et ekstra krydderi havde Klaus og jeg hentet alle de 
kasserede jern oppe i shoppen, og nu fik drengene lov til 
at vise pigerne, hvordan man knækker et jern over knæet! 
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Nogle af skafterne blev brugt som ekstra lange tees og el-
lers samlet til ekstra lange køller, som blev brugt ved de 
efterfølgende trick shots!
Alt i alt en skøn sommerlejr med nogle skønne unger!

Johan Kristensen

Ribe Amt’s Junior Tour
Vi har nu spillet i alt syv af ni turneringer og ligger rigtig 
godt placeret til at vinde pokalen for første gang siden 
1995. Breinholtgårds juniorer har vundet matcherne i 
Henne, på Fanø og i Kaj Lykke og er således i øjeblikket 11 
points foran Kaj Lykke som er på andenpladsen.
Der spilles igen den 27. september i Esbjerg Golfklub inden 
afslutningsmatchen, som foregår den 4. oktober på hjemme-
bane.
Årsagen til vores store succes i år, er den store tilmelding af 
spillere i de forskellige rækker, bliv endelig ved med det.

Billede fra Fanø den 24. august.

STATOIL OPEN i juniorafdelingen
Den første fredag i måneden afholder juniorafdelingen  
STAT OIL OPEN. Her spiller juniorerne 9 hullers match i tre 
rækker (A, B og C-rækken). Efter matchen er der så fælles-
spisning og social hygge i klublokalet på 1. sal.
Vinderne i de tre rækker modtager en pokal, som de må be-

holde en måned ad gangen, og når golfsæsonen er vel over-
stået, modtager den junior, der i løbet af året har opnået 
flest point pokalen til eje.

I september måned var der følgende vindere:
A-Rækken: Mads F. Møller
B-rækken: Anders Møller Jensen
C-rækken: Mathias Thorup

Tillykke til jer alle tre og held og lykke i fremtiden. Og stor 
tak til STATOIL Service Center på Sædding Ringvej v/Evelyn 
og Lars Johansen.

Jacob Dam, vinder af Mini Tour 2 
i Åbenrå den 13. septerber med 

38 points.

Videre i DGU’s Juniorholdturnering
Breinholtgård Golf Klub har ét hold med videre til landsdels-
kvartfinalen den 28. september i Dejbjerg. Det drejer sig 
om Junior U16 holdet i D-rækken, som den 25. august slog 
Fredericias hold så sikkert som 6-0 i mellem runden, der spil-
let i Gyttegaard. Holdet bestod af Nick Mc Teigue, Kelly Mc 
Teigue og Chris V. Erlandsen, med Mads Skøtt Larsen som 
reserve. Holdleder for dette hold er Kenneth Erlandsen.

DGU’s holdturnering spilles i forskellige rækker, der er ind-
delt både aldersmæssigt og efter handicap. Det er en hul-
spilsturnering, hvor holdene møder hinanden to gange (én 
på hjemmebane og én på ude bane). En spændene match-
form der forbereder de unge spillere til de kommende divisi-
onsmatcher…
Vi ønsker dem pøj pøj med matchen den 28. september.

Mads F. Møller, Anders Møller Jensen og Mathias Thorup.
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Den 22. august havde vi traditionen tro boldopsamling i 
søen mellem Skovens hul 2 og 7. Vejret var godt og cirka 
35 juniorer med forældre og bedsteforældre hyggede sig i 
det mudrede vand. Der blev på to timer fisket næsten 3500 
bolde op. Så vi kunne igen i år konstatere, at denne sø er 
meget godt placeret for golfspillere… 
Bagefter var juniorafdelingen vært med sodavand, pølser og 

pommes fritter i restauranten. At det var sultne juniorer der 
havde været på hårdt arbejde, kunne vi se, idet der aldrig 
før er blevet spist så mange “fritter” på en gang. Happenin-
gen blev som sædvanlig ledet med kyndig hånd og stemme 
af “fru Johansen”!
Vi glæder os til næste år og håber I alle vil være med til at 
slå mange bolde i søen… Vi skal nok finde dem!

Juniorernes boldopsamling
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Der var fra Breinholtgårds Eliteafdelings side, med spænding 
set frem til weekend’en 9.-10. august. Årsagen hertil har 
været, at netop i denne weekend skulle afgøres hvilke hold, 
der skulle vinde deres respektive rækker, hvem der skulle gi-
ves mulighed for oprykning henholdsvis skulle rykke ned til 
en lavere række. Og spænding - det blev der!
1. division herrer spillede 9. august mod Varde Golf Klub 
på deres bane. Vejrforholdene var ekstreme, da matchen 
startede. Der kom cirka 10 mm regn på 20 minutter, og 
temperaturerne faldt, hvorfor vinterpåklædningen i form af 
tophuer og tykke handsker, samt regntøj blev fundet frem 
og kom i brug.
Breinholtgårds herrer var endog meget opsatte på denne 
match, idet resultatet af denne match var en forudsætning 
for, at matchen næste dag mod Silkeborg på hjemmebane, 
reelt skulle afgøre, hvem der skulle vinde 1. divison vest 
pulje 1. Spændingsniveauet var meget højt hos Breinholt-
gårds spillere. Måske for højt, idet Breinholtgård var ”nede” 
4-2 efter formiddagens forusomes. Den ene af de tabte four-
somes blev tabt 1/0 og der var kun centimeter til forskel fra 
en sejr eller nederlag til Breinholtgård.
Efter frokost var vore spillere langt mere afslappede, sam-
tidig med at fokus blev yderligere skærpet. Og så skete 
der for alvor noget! Breinholtgård vandt fem ud af de seks 
singler og delte den sidste. Samlet betød det, at Breinholt-

gård vandt med cifrene 13-5, og spillerne var nu klar til den 
afgørende match hjemme mod Silkeborg.
Søndag 10. august spillede samme hold, der den forgående 
dag havde vundet over Varde, mod Sikleborg på hjemme-
bane. En særdeles tæt, intensiv og medrivende match, hvor 
der blev vist golf af særdeles høj klasse fra begge holds 
side. Men også en match, hvis resultat var afgørende for, 
hvem der skulle blive den endelige vinder af 1 division vest, 
pulje 1. Breinholtgård eller Silkeborg!
Efter de tre foursomes - hvor vi vandt én og delte to - førte 
Breinholtgård med 4-2, og ”scenen” i form af vores velple-
jede anlæg, var nu klar til de afgørende seks singler. Og det 
skulle blive en meget spændende eftermiddag, ikke bare for 
spillerne, men også de mange fremmødte ”supportere”.
Efter de første ni huller stod matchen lige. Men i takt med, 
at spillerne fortsatte ud på Sletten, øgedes intensiteten og 
spændingsniveauet i matchen. Tre singler blev afgjort på 
18. hul. Ikke mindst Danny Sejers afgørende puts på både 
17. og 18. hul bidrog til den senere sejr for Breinholtgårds 
herrer. Torben Nyborg og Jacob Lykke-Kjeldsen tabte deres 
singler 2/1 henholdsvis 4/3, hvorimod øvrige singler blev 
vundet. Det kan til Jacobs forsvar lige nævnes, at mod-
tanderen var Morten Ørum Madsen, som ugen efter sikrede 
Danmark en bronzemedalje ved EM for herrer på Esbjergs 
Golfklubs bane. Trods tre birdies på for-ni var Jacob tre ned!

Det blev en SUPER søndag!

Tilskuermæssigt blev SUPER-søndagen den 10. august 2008 nok den største i klubbens historie - og vore spillere forstod at skabe 
spænding og opvisning på de afsluttende huller! 
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Kravet til en sejr for Breinholtgård var minimum 10 point 
ud af 18 mulige. Kravet til at vinde puljen i 1. division, var 
en sejr på minimum 11 - 7! Sejren blev på 12 - 6, hvorfor 
Breinholtgårds herrer ikke bare fik sejren i matchen mod 
Silkeborg, men også samtidig vandt puljen! Et super resultat 
for såvel spillere som alle omkring holdet.
Lige så glade, som spillerne fra Breinholtgård var for sejren, 
lige så skuffede var Silkeborgs spillere over nederlaget - de 
kunne slet ikke forstå, at de ikke bare ville vinde denne 
match. 
Breinholtgårds førstehold havde dermed kvalificeret sig til 
oprykningsspil om oprykning til Elitedivisionen, og vi ved jo 
alle hvordan det gik den fantastiske lørdag i Holstebro!

Divisionsdamerne lynede
Breinholtgårds divisionsdamer ydede endnu engang en yp-
perlig indsats på Breinholtgårds våde greens. Sønderjyske 
Eagles havde om lørdagen slået Silkeborg og dermed skabt 
forudsætningerne for, at vi kunne sikre os andenpladsen i 
puljen. Hvis vi altså selv kunne slå Silkeborg, der blandt 
andre har landsholdspiller Trine Baun Mortensen, som var 
hjemme fra USA på sommerferie, på holdet.
Andensingle Min Guldberg Hansen kæmpede sejssikkert hele 
vejen rundt og vandt sin match sikkert 5/4. Tredjesingle 
Lisa Lindberg, som bare er 14 år, formåede at dele sin 
match på 18. hul. 

For førstesingle Laura Boe-Hansen, så det indledningsvis lidt 
sort ud. Hun havde i starten nogle udfordringer med at hol-
de skindet på næsen mod den bragende dygtige landsholds-
spiller - men på de sidste ni huller kom hendes stædighed 
hende til gode, og her vandt hun flere huller på birdies. Hun 
måtte dog sluttelig se sig besejret, idet Trine Baun Morten-
sen vandt på 18. hul. 
Tilbage var der så at håbe på point fra holdets foursome be-
stående af Dorthe Lykke-Kjedsen og Pernille Porsholt Dam. 
Også de kæmpede bravt og vandt deres match sikkert på 16. 
hul. Sejren blev så stor som 6-3 og holdet var dermed klar 
oprykningsspil til Elitedivisionen, som blev spillet imod Kalø 
Golf Club på Rold Skovs bane den 13. september. Gæt hvor-
dan det gik?

Lige ved og næsten!
3. divisionsholdet der i denne sidste ”match-weekend” 
bestod af Ian Choe Nielsen, Jan Boye, Mathias Gladbjerg, 
Laurids Jørgensen, Anders Kromann, Mikkel Meyer Hansen 

og Morten Gladbjerg, viste en super god holdindstilling og 
spillede rigtig flot golf, både i Kaj Lykke om lørdagen og på 
hjemmebane søndag mod Fredericia.
Drengene kæmpede alle, og et enkelt put på 18 green kunne 
have ændret matchresultatet og givet holdet endnu en sæ-
son i 3. division. Desværre kan golf være ubarmhjertig og 
denne søndag var de små marginaler ikke med Breinholt-
gårds spillere.
I den nuværende sæson kunne vi godt have haft lidt mere 
held i de meget tætte matcher, men omvendt gælder det 
nu næste år. Spillerne går på med krum hals og forventer at 
vende stærkt tilbage til 3. division, efter kun en enkelt sæ-
son i 4. division. Træning iværksættes og mon ikke vi får at 
se vore spillere afgøre golfmatcher med perfekt golfspil og 
knap så meget held?!
Breinholtgård 3. divisionshold tabte den 9. august 10-4 til 
Kaj Lykke og spillede uafgjort med Fredericia om søndagen. 
Desværre rakte holdets indsats ikke til forbliven i 3. divi-
sion, hvorfor der for dette holds vedkommende er tale om 
nedrykning til 4. division vest.
Endelig skal det nævnes, at Danmarksserieholdet den 9. 
august desværre tabte 12-2 til Herning II i Herning, men 
vandt 10-4 over Sønderjylland, og dermed forbliver i Dan-
marksserien.
Samlet en både hektisk, men også resultatmæssigt super 
weekend for Breinholtgårds Eliteafdeling, blev vel overstået. 
En stor tak til de mange medlemmer og ikke mindst Brein-
holtgård Erhvervsklub for opbakningen i forbindelse med 
denne turneringsrunde. Det dúr! 

Tak til opbakning fra alle Erhvervsklubbens medlemmer. Tak 
til Slagter Theilgaard for dejlige pølser og til Cocio for cho-
koladedrik ved søndagens hjemmekamp.

Kim Meyer
Holdkaptajn

Laura Boe-Hansen takker Trine Baun Mortensen for kampen.

Hele dagen blev der serveret pølser fra Slagter Theilgaard og 
nydt Cocio chokoladedrik til. 
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Ladies Section
Sponsormatch
SYD ENERGI har igen i år været sponsor for en af vore 
match er – vi spillede holdmatch den 26. august, hvor Lillian 
var mødt op med rigtig mange flotte præmier og bolde til 
alle, der deltog i dagen. Vi sluttede af med fællesspisning 
og havde en dejlig dag sammen med Lillian – endnu en 
gang tusind tak til SYD ENERGI og til Lillian.

Udflugt
Den 2. september var dagen for årets udflugt – 43 piger 
mødte tidligt op på parkeringspladsen ved Breinholdtgård. 
Selv om det altid er en udfordring at få pakket bussen, så 
lykkedes det os at komme af sted til tiden.
Buschaufføren bød os velkommen og af hensyn til pladsen, 
bad han alle om ikke at købe noget, når vi nu kom til Oden-
se – dermed havde han jo så lige afsløret, hvor turen skulle 
gå hen, men flere af pigerne troede, at det var en joke!
Lis og Alice havde planlagt turen og dagens match – de 
havde haft hjælp af Mogens, til at lave et super flot pro-
gram og spilleplan. Efter en fin bustur med sang og en lille 
en til halsen, ankom vi til Odense, hvor vi startede med en 
flot brunch i klubhuset.
Vi var utrolig heldige med vejret – alle elleve hold gik rundt 
i flot vejr. Da vi havde sat os i klubhuset for at nyde en let 
anretning, begyndte det at regne – det kan man jo kalde 
super planlægning. Efter maden var der præmieoverrækkelse 
med mange flotte præmier – tak til Anne-Grete Nielsen, 
Jette Weidinger og Janet Atkinson for de flotte sponsorater.

Efter en hjemtur i regnvejr, måtte bussen tømmes i silende 
regn – men det kunne ikke tage glæden fra en dejlig dag.

Tak for i år
Når klubbladet udkommer er vores golfsæson ved at slutte 
– derfor vil jeg benytte lejlighed til at takke alle for en god 
sæson. Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at spille i La-
dies Section i 2009.

Marianne Bull
Captain

Klubbens hjemmeside

De fleste medlemmer har erfaret, at Breinholtgård Golf Klub 
har fået ny hjemmeside i 2008.
Breinholtgård Golf Klub og Breinholtgård Golf Center har 
sammen købt en hjemmesideplatform, som gør det forholds-
vis enkelt at administrere siderne. 
Adresserne breinholtgaardgolfklub.dk eller bggc.dk linker 
begge til samme hjemmeside, som har til formål at formidle 
relevante informationer til både gæster og medlemmer.
Breinholtgaard Golf Klubs medlemsinformation ligger under 
fanebladet “medlemsinfo”.
Klubber i klubben og udvalg har mulighed for at få tildelt 
sider efter nærmere aftale med klubbens webredaktør, eller 
at få linket til egen hjemmeside via klubbens medlemssider.
Har du forslag til indhold eller brug for sider eller lignende 
kan der rettes henvendelse til webredatøren via e-mail 
per@norsten.dk.
På den nye hjemmeside har ordens- og regelsætudvalget op-
rettet en regelquiz, hvor der er mulighed for at teste evner-
ne i golfreglerne.

Venlig hilsen
Per J. Nørsten
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Greenkeepernes opgaver for efteråret og vinteren
Efteråret er allerede kommet til Breinholtgård Golf Center og 
inden længe står vinteren for døren. Vi skal allerede nu sikre 
at vores flotte bane kan holde minimum samme standard i 
2009. Og du har sikkert allerede bemærket at vi har proppet 
og eftersået greens på alle tre sløjfer, hvilket er nødvendigt 
at gøre i september måned for at opnå det bedste resultat.

Hvorfor skal der eftersås og hvorfor nu?
Eftersåningen sker blandt andet for at opretholde bestanden 
af de rigtige græssorter, som på vores greens er krybende 
hvene.
Det er vigtigt at der både er rimelige dag- og nattemperatu-
rer, så vi opnår den største spiringseffekt. Ligeledes er det 
nødvendig med en rimelig mængde nedbør - derfor sker 
dette arbejde i september måned, hvor vi har de perfekte 
betingelser for eftersåning. 
Hvis vi forestiller os, at vi går en vinter i møde uden en god 
spiring, vil det ikke være muligt at spille til sommergreens i 
størsteparten af vinterhalvåret. En anden væsentlig årsag er, 
at vi holder filtlaget på et acceptabelt niveau.

Hvad er filtlag?
Filtlaget er et sammenfiltret lag/blanding af afklippet græs, 
døde planter, udløbere og græsrødder som ikke er blevet 
omsat af mikroorganismerne i jorden. Derfor optages der 
propper der er 16 mm i diameter og ca. 30 til 40 mm dybe. 

Derefter fjernes propperne, med en propopsamler. 

Propperne kan bl.a. bruges til at udjævne huller og andre 
ujævnheder i plantebede og lignende steder. 
De sidste rester af propperne fjernes med en roterende op-
samlerkost.

Derefter udlægges nyt vækstmateriale, som består af en 
blanding af rent sand, harpet muld og kompost. Dette læg-
ges ud i en lagtykkelse på ca. 5 mm. 

Dette måttes derefter ned i hullerne, så disse næsten bliver 
fyldt op helt op til ca. 5 mm under hulkanten. Se billede 
næste side.
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Endelig bliver det frøenes tur. Hvert frø er kun 2-3 mm 
langt, hvilket kræver en fintfølende såmaskine. 
De efterfølgende 8 til 10 døgn holdes frøene fugtige indtil 
der er synligt bevis på en god spiring. Dette sker enten ved 
vanding eller naturligt nedbør.

Træfældning 
Som mange sikkert har bemærket, har vi mærket en del træ-
er på Skoven langs fairway på hul 2. Mange af disse træer 
har stået som ammetræer for de blivende træer, eksempelvis 
eg, bøg, skovfyr med flere. Disse ammetræer vil i det kom-
mende vinterhalvår blive fældet, så de blivende træer får 
bedre livsbetingelser. Samtidig bevirker dette også, at du 
som spiller, får større mulighed for at finde/spille din bold.

Par-3 banen
Vi har modtaget et rigtig godt forslag fra bestyrelsesmedlem 
og Begynderudvalgsformand Bodil Eskildsen omkring hulfor-
løbet på vores par-3 bane. Der er besluttet i baneudvalget, 
at vi til vinter vil ændre hulforløbet på par-3 banen ud fra 
Bodils forslag. Det bevirker at hulforløbet bliver mere natur-
ligt og gør blandt andet, at spillerne ikke skal krydse hul 7 
for at nå hen til hul 1.

Hardy Mathiasen
Chefgreenkeeper

SUN AIR Trackman  
and Short Game  
Competition!
Som det har fremgået af Breinholtgård Elites hjemmeside, 
og som yderlige re motivation for at prioritere det kort spil 
i forbindelse med elitespillernes træning, blev der den 25. 
og 27. august under ledelse af Danny Sejer gennemført den 
første: 

Breinholtgård Elite - 
SUN AIR Trackman and Short Game Competition!

Konkurrencen var hård og den udsatte præmie på to billet-
ter til vinderen blev efter en sportslig meget fair og intensiv 
konkurrence vundet af Jacob Lykke-Kjeldsen.
Runner up blev Danny Sejer, med Rasmus Lykke-Kjeldsen på 
3. pladsen. De to billetter, der giver mulighed for en flyrejse 
til/fra Manchester/England vil blive overrakt i forbindelse 
med efterårets ”Putte Cup” der planlægges gennemført 18. 
oktober 2008. Tillykke til Jacob – og tak til SUN AIR!

Jacob Lykke-Kjeldsen har mod slutningen af denne sæson 
opnået nogle gode resultater på Kaupthing Tour. Den 6. 
september blev det til en delt anden plads i Juelsminde og i 
sidste uge - lige inden oprykningsmatchen mod Skive, slut-
tede Jacob på førstepladsen, men måtte derefter nøjes med 
en delt 4. plads i shoot out’en!
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BeoMasters 2008, 24. august 2008, 75 deltagere

Række: A Point

1 Schultz, Michael  ................................................  39

2 Boye, Jan  .........................................................  35

3 Bech Jørgensen, Benny  .......................................  35

4 Hansen, Lars O . .................................................  34

5 Lauridsen, Brian  ................................................  34

Række: B Point

1 Bærentsen, Bent  ................................................  32

2 Henneberg, Torben  .............................................  30

3 Bjørnhardt, Anders  .............................................  30

4 Dahl, Carsten  ....................................................  29

5 Lorenz, Richard  ..................................................  29

Række: C - Damer Point

1 Gladbjerg, Dorte  ................................................  31

2 Jensen, Anne Marie  ............................................  31

3 Kjems, Karen  .....................................................  31

4 Lykke-Kjeldsen, Dorthe  .......................................  29

5 Madsen, Elisabeth  ..............................................  28

Klubmesterskaber 2008, 30.-31. august 2008

Junior piger Slag

1 Boe-Hansen, Laura  ...................................  82 77 +17

2 Lindberg, Lisa  .........................................  94 88 +40

Junior drenge Slag

1 Gladbjerg, Mathias  ...................................  84 76 +18

2 Hansen, Mikkel Meyer  ...............................  88 80 +26

3 Jensen, Andreas Nordahl  ...........................  84 87 +29

4 Wehner, Frederik  ......................................  87 87 +32

5 Møller-jensen, Anders  ...............................  99 96 +53

6 Møller, Mads F.  ....................................  101 103 +62

7 Theilgaard, Lasse Boye  ..........................  119 105 +82

Damer, slagspilskvalifikation Slag

1 Boe-Hansen, Laura  ...................................  82 77 +17

2 Lykke-Kjeldsen, Dorthe  .............................  85 85 +28

3 Guldberg-Hansen, Min ...............................  87 88 +33

4 Lindberg, Lisa  .........................................  94 88 +40

5 Porsholdt Dam, Pernille ............................  93 100 +51

6 Madsen, Elisabeth .................................... 100 99 +57

Herrer, slagspilskvalifikation Slag

1 Lykke-Kjeldsen, Rasmus  ............................  69 74  +1

2 Madsen, Simon  ........................................  75 74  +7

3 Lykke-Kjeldsen, Jacob  ...............................  74 75  +7

4 Jørgensen, Thomas Arendal  .......................  74 78 +10

5 Jørgensen, Laurids  ...................................  77 79 +14

6 Kristensen, Johan  ....................................  77 80 +15

7 Kristensen, Jakob  .....................................  80 78 +16

8 Aagesen, Klaus  ........................................  84 76 +18

9 Nyborg, Torben  ........................................  78 83 +19

10 Gladbjerg, Morten  ....................................  83 79 +20

11 Nielsen, Ian Choe  ....................................  80 82 +20

12 Boye, Jan  ...............................................  83 80 +21

13 Krell, Jesper  ............................................  85 88 +31

Mid Age Damer  Slag

1 Wium, Anne-Mette Thoft  ...........................  81 77 +16

2 Frøkjær, Lilli  ............................................  90 89 +37

3 Lauridsen, Susanna  ..................................  96 90 +44

4 Gladbjerg, Dorte  ......................................  99 94 +51

5 Boe-Hansen, Lis  .....................................  98 109 +65

Resultatsiden
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Mid Age Herrer Slag

1 Lykke-Kjeldsen, Peter  ...............................  82 77 +17

2 Jensen, Brian  ..........................................  82 88 +28

3 Klose, Michael  .........................................  89 82 +29

4 Jakobsen, Per  ..........................................  86 87 +31

5 Mathiasen, Hardy  .....................................  84 90 +32

6 Christensen, Per  .......................................  90 88 +36

7 Lauridsen, Brian  ......................................  88 90 +36

8 Larsen, Peder  ..........................................  86 92 +36

9 Pedersen, Niels  ........................................  84 96 +38

10 Jørgensen, Keld  .......................................  88 93 +39

11 Atkinson, Frank  .......................................  88 95 +41

12 Diggins, Alan Dresler  ..............................  85 112 +55

13 Meyer, Kim  ..........................................  106 100 +64

Senior Herrer Slag

1 Olsen, Ib  ................................................  91 81 +30

2 Hansen, Lars O.  .......................................  86 86 +30

3 Ankersø, Anker  ........................................  83 89 +30

4 Nielsen, Villy  ...........................................  88 91 +37

5 Jørgensen, Holger  ....................................  86 95 +39

6 Kristiansen, John  .....................................  87 95 +40

7 Hansen, Per Lykkegaard  ............................  90 93 +41

8 Nielsen, Egon  ..........................................  93 91 +42

9 Wium, Jørgen  ..........................................  92 92 +42

10 Olsen, Peter Degn  ....................................  91 93 +42

11 Frederiksen, Peder  ....................................  90 98 +46

12 Johansen, Per  ..........................................  98 91 +47

13 Husted, Hans R.  .......................................  97 92 +47

14 Hjortnæs, Holger  .....................................  99 97 +54

15 Andersen, Peder Møller  ...........................  101 96 +55

Veteran Herrer Slag

1 Birkelund, Pauli  .......................................  98 84 +40

2 Buhl, Poul Erik  ........................................  92 90 +40

3 Hansen, Gert  ...........................................  95 90 +43

4 Madsen, Aage Lund  ..................................  94 95 +47

5 Egholm, Jørgen D.  .................................  103 97 +58

6 Carlsen, Poul  .......................................  101 104 +63

7 Rasmussen, Birger  ................................  105 111 +74

8 Madsen, Kaj Normann  ...........................  106 113 +77

Huset Støc Bo Open 2008, 14-09-2008, 60 par

Række: A Point

1 Robin Thybo/Børge Heiberg  .................................  39

2 Michael Knudsen/Simon S. Knudsen  ......................  39

3 Henrik Madsen/Lars M. Nielsen  ............................  38

4 Jakob Kristensen/Jesper Krell  ..............................  37

5 Anne-Mette T. Wium/Mogens H. Andersen  ..............  37

Række: B Point

1 Anders Nørgaard Lauridsen/Thomas Kirkegaard  .......  46

2 Jørgen Pørksen Sørensen/Jan Hegner  ....................  38

3 Anne-Marie Hansen/ Gert Hansen  .........................  36

4 Jørn Christensen/Poul Erik Mathiesen  ...................  33

5 Tommy Andreasen/Peder R. Jespersen  ...................  32

Række: C Point

1 Lone Rasmussen/Leif Rasmussen  ..........................  37

2 Joan Valeur/Karsten Valeur  ..................................  35

3 Karin Ellegaard/Ejler Ellegaard  .............................  34

4 Julie Birkelund/Per Birkelund  ...............................  34

5 Jette Weidinger/Bent Weidinger  ...........................  32

Se alle resultater og stillinger på www.golfbox.dk
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